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BAB III 

METODE PENELITIAN  

  

A. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Asahduren Kecamatan 

Pekutatan Kabupaten Jembrana. Lokasi penelitian dilakukan secara sengaja 

(purposive) dengan pertimbangan bahwa Desa Asahduren merupakan salah 

satu daerah yang sebagian besar penduduknya adalah Usaha tani Cengkeh. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Sepember sampai Oktober 2019. 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. 

Menurut (Mawawi, 2003:70) metode deskriptif merupakan metode 

penelitian yang memusatkan perhatian pada maslah – masalah atau 

fenomena yang bersifat aktual pada saat penelitian dilakukan, kemudian 

menggambarkan fakta – fakta tentang masalah yang dimiliki sebagaimana 

adanya diiringi dengan interpretasi yang rasional dan akurat. 

B. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi (universe) adalah totalitas dari semua objek atau individu 

yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti 

(bahan penelitian). Objek atau nilai disebut unit analisis atau elemen 

populasi. Unit analisis dapat berupa orang, perusahaan, hasil produksi, 

rumah tangga dan pertanian. (Hasan, 2002:84). Dalam penelitian ini yang 

menjadi populasi adalah seluruh petani Cengkeh di Desa Asahduren 

Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana yaitu sebanyak 1.025 orang 

(BPS Kabupaten Jembrana, Kecamatan Pekutatan dalam angka 2018), 
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dengan ciri – ciri yang heterogen apabila dilihat dari segi luas lahan maka 

204 petani dengan luas lahan > 2 Ha, 358 petani dengan luas lahan 1,5 – 2 

Ha dan sisanya 463 petani dengan luas lahan <1,5 Ha. Dan untuk besaran 

sampel akan ditentukan berdasarkan persamaan Slovin sebagai berikut: 

𝑛 =
N

1 + N (𝑒)2
 

Dimana :  

n   = Ukuran Sampel  

N   = Ukuran Populasi  

e   = Toleransi Ketidaktelitian (dalam persen) 

pengambilan sampel yang diinginkan atau masih dapat ditolelir sebesar 

20%, maka berdasarkan rumus diatas dapat ditentukn jumlah sampel yang 

akan dijadikan bahan penelitian sebesar : 

𝑛 =
1025

1+1025 (20)2 = 47,67 = 48 petani 

Berdasarkan rumus diatas jumlah sampel (n) yang diambil dalam 

penelitian mengenai analisis pendapatan usahatani ini yaitu sebanyak 48 

responden petani cengkeh, diperoleh dari jumlah petani cengkeh tiap strata 

yang dititikberatkan pada luas lahaan. 

Penentuan responden atau sampel dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan metode Acak Berstrata (Stratified Random Sampling 

Method). Stratified random sampling adalah suatu teknik pengambilan 

sampel dengan memperhatikan suatu tingkatan (strata) pada elemen 

populasi. Sehingga dalam penelitian ini diperoleh jumlah petani Cengkeh 

tiap strata yang menitikberatkan pada luas lahan adalah sebagai berikut 

(Seketaris Desa Asahduren 2018): 
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I  = 204 Petani dengan luas lahan > 2 Ha  5  Sampel 

 II  = 358 Petani dengan luas lahan 1,5 – 2 Ha  14 Sampel 

 III = 463 Petani dengan luas lahan < 1,5 Ha  29 Sampel 

C. Jenis dan Sumber Data 

Pada penelitian ini data yang digunakan yaitu data primer dan data 

sekunder. Data primer diperoleh dari observasi dan wawancara langsung 

dengan responden dengan menggunakan kuesioner. Sedangkan data 

sekunder merupakan data yang diperoleh dari instansi-instansi yang 

berhubungan dengan penelitian 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh gambaran secara lebih mendalam, terhadap 

faktor – fktor yang mempengaruhi pendapatan petani cengkeh di Desa 

Asahduren, maka penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut : 

1. Wawancara, bertujuan untuk mencari dan mencatat segala informasi 

ang dibutuhkan pada obyek penelitian saat keadaan yang sebenarnya 

berlangsung, meliputi kondisi saran dan prasaran yang ada, sumber 

daya, serta proses dari pelaksanaan dan pelaporan kendaala – kendala 

dalam yang dapat mendukung hasil dalam penelitian. 

2. Kuisioner, untuk mendapatkan data penelitian ini dilakukan dengan 

penyebaran kuesioner (angket), seperti yang dikemukakan oleh 

(Sugiyono, 2011) bahwa Kuesioner merupakan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara memberi sejumlah pertanyaan atau 

pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. 

3. Dokumentasi, digunakan untuk mencari data mengenai dokumen, 

transkip, buku, catatan dan lainnya. Teknik ini digunakan untuk 
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mengumpulkan berbagai informasi data yang tidak diperoleh dan  tidak 

di dapat dari observasi ataupun wawancara. 

E. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Biaya 

Untuk mendapatkan total biaya yang dikeluarkan dalam proses 

pemetikan usahatani cengkeh dilakukan analisis terhadap biaya dengan 

rumus sebagai berikut : 

TC = TFC + TVC 

Keterangan : 

TC   = Biaya Total Petani (Rp) 

TFC = Biaya Tetap Petani (Rp)  

TVC = Biaya Variabel Petani (Rp)  

2. Analisis Penerimaan 

Untuk menghitung penerimaan yang diperoleh oleh usahatani 

cengkeh tersebut adalah dengan melakukan perkalian harga cengkeh 

Rp/Kg dikali jumlah produksi Kg/bulan. Pernyataan ini dapat dituliskan 

sebagai berikut  

TR = P x Q 

Keterangan : 

TR = Total Revenue / Total Penerimaan (Rp) 

P    = Harga Jual (Rp/Kg) 

Q   = Jumlah produksi cengkeh (Rp/Kg) 

3. Analisis Pendapatan / Keuntungan 

Untuk menghitung pendapatan yang diterima petani cengkeh 

dengan melakukan perhitungan antara biaya tetap ditambah biaya tidak 
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tetap atau biaya variabel yang dikeluarkan dalam usahatani cengkeh. 

Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:   

 π = TR – TC 

Keterangan : 

π   = Keuntungan (Rp/kg)       

TR  = Total penerimaan petani(Rp/kg) 

      TC  = Total biaya petani  (Rp/kg) 

4. Analisis Efisiensi 

Efisiensi usaha dilakukan untuk mengetahui layak atau tidaknya suatu 

usaha untuk dikembagkan , Rumusan sebagai berikut: 

R/C Ratio =
TR

TC
 

TR = Penerimaan usaha tani Cengkeh 

TC = Biaya total usaha tani Cengkeh  

Kriteria yang digunkan dalam penentuan efisiensi usaha adalah 

sebagai berikut: 

a. R/C  > 1 berati usaha tani Cengkeh dinyatakan efisien dan 

menguntungkan dan layak. 

b. R/C < 1 berati usaha tani Cengkeh dinyatkan belum 

menguntungkan. 

c. R/C = 1 berarti usaha tani Cengkeh belum efisien atau usaha 

mencapai titik impas (tidak untung juga tidak rugi). 

 


